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A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS EZEK KERESZ TÉNY 
MEGOLDÁSI LEHET ŐSÉGEI 

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés  

A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: A 82/243/2012 

Adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/1493/2012 

A képzés időpontja: 2015.08.17-19. 

Elégedettségmérés eredményei: 
I. Számszerűsített eredmények: (átlagok az iskolai ötfokú skálán értelmezettek)  

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitőzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?  4,83 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?    4,00 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?    4,94 

4. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?    4,88 

5. Teljesíthetik voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?     4,67 

6. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?      4,56 

7. Hogyan ítélték meg a résztvevők az trénerek munkáját, szaktudását?    4,78 

8. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek,  
eszközök segédletek, kötelező irodalom?        4,61 

9. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?      4,61 

II. Szöveges visszajelzések: 

Az önismereti rész és a játékok ismerősek voltak, de a megközelítési mód és a módszerek újak. 

Nagyon jók voltak a hozott példák és jó volt, hogy saját problémával is lehetett dolgozni. 

Változatos volt. 

A tréning során többször előfordult, hogy Zsolt atya mintha a számba akarná adni az egyetlen 
lehetséges választ, amit Ő helyesnek gondol. Ez engem nagyon frusztrálttá tett és elvette a 
kedvem a további munkától, így sokszor nem tudtam úgy odafigyelni, ahogy szerettem 
volna. Kevés szó esett a kérdésekről, és túl sok arról, hogy milyen 
kártékonyak lehetnek. Inkább a jó kérdezésről kellene többet beszélni, 
az többet segítene. A trénerek közti kommunikáció nem volt 
mindig gördülékeny és kiegyenlített. 
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Rengeteget tanultam és fejlődtem. 

Változatos volt, így nem volt megterhelő.  

Nagyon jó volt, hogy kaptunk segédanyagot, amire magunknak jegyzetelhettünk, kiegészíthettük 
az elhangzottakkal. 

Nagyon hasznos volt. A tanultak széles körben használhatók a tanítás-oktatás során. 

A legtöbb módszert ki fogom próbálni és használni a mindennapi munkámban is. 

A követelmények teljesíthetőek, a napi időbeosztás kissé zsúfolt volt. 

A trénerek készségesek, nyíltak, kedvesek voltak. 

Változatos eszköztár állt rendelkezésre. 

Jól megszervezett, előre átgondolt képzés volt, pontosan, tervszerűen ment minden. 

A kitűzött célokat megvalósította, az előzetes elvárásaimat felülmúlta. 

Nagyon tetszett a változatosság. 

Köszönöm ezt a három napot! Oldott hangulatban telt.  

Azt gondoltam, hogy konkrét válaszokat kapunk, ehelyett eszközöket tanultunk. 

Kicsit rövidek voltak a szünetek. Nehéz volt ilyen hosszan koncentrálni. Jó volt a sok 
csoportkohéziót fejlesztő játék. Az ima is kapott teret a képzésben. 

Úgy érzem, hogy ennek még kell, hogy folytatása legyen! Kíváncsian várom a lehetőségét. Jól 
éreztem magam! Köszönöm! 

Az alkalmazáshoz még több képzésre, gyakorlásra lenne szükségem. 

A trénerek képzettsége, gyakorlata, emberi habitusa egyaránt kiemelkedő. 

A kiosztott anyagok kezelése számomra néha nehézséget okozott. Egy füzet, kevesebb lappal 
nekem jobban tetszett volna. 

A képzés 2. napja túl fárasztó volt. 

Nagyon hasznos volt a képzés, a jövőben alkalmazni fogom. 

Köszönöm, hogy részt vehettem. Rengeteg új dolgot tanultam, amit 
még használni is tudok az életben. Sokat fog könnyíteni a 
kapcsolataimban. 
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Nekem nagyon sokat segített. 

Az egész pedagógustársadalomnak kötelezővé tennék egy kommunikációs tréninget. 

Rendkívül jól éreztem magam az összes szituációs játékban. 

Teljesíthető a képzés követelménye, de nehéz. 

A trénerek felkészültek és látszik, hogy régóta együtt dolgoznak.  

Hiányoltam a szakirodalmat, melyekbe bele lehetett volna nézni, olvasni. 

A képzés szervezett volt és zökkenőmentes. 

Fontos önismeretre tanít és bátorságra a konfliktuskezelés során. 

Kiváló szaktudású, felkészült trénerek voltak. 

Szeretnék jönni a folytatásra! 

Felülmúlta az elvárásaimat változatosság, tartalom és jó légkör tekintetében. 

Már vettem részt hasonló kurzuson, de sok újat tanultam. 

Külön öröm volt olyan előadókkal dolgozni, akik nem tanárként, hanem papként, más 
szemszögből is mutattak újat. Sokat adott az elfogadó, jó légkör, ami nem ment a tartalom 
rovására. 

Pont olyan dolgokra kaptam gyakorlati választ, amelyek nehézséget okoznak munkám során és 
emberi kapcsolataimban. 

Jó volt a helyszín, a szervezés, a munkafüzet és a tesztek. 

 


